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vereniging voor funeraire cultuur

 Jaar van de Buitenplaatsen
 Hart voor Hardsteen

 Gesprek met nieuwe voorzitter

Graven op internet: grafkelders en galerijen
Soms stuit je als je op internet
naar een onderwerp zoekt op iets
totaal onverwachts. Dat is het
leuke van surfen. Op YouTube
vond ik een animatie van de
grafkelder (Nassaucrypte) in de]
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
in Breda waarin leden van het
geslacht Nassau zijn bijgezet.
Een boeiend filmpje dat je een
blik gunt in de kelder waarin onder
andere de kist van Engelbrecht I
(1370-1442) graaf van Nassau
staat opgestapeld. Meer informatie over deze en andere grafkelders van de Nassau’s vind je op
de site van De Huizen van Oranje
en Nassau.

Een andere funeraire bijzonderheid is de onderaardse grafgalerij
op de begraafplaats van Laken
in België. Rond 1875 bedacht
de toenmalige schepen (wethouder) – later burgemeester – Emile
Bockstael een systeem om de
kisten via onderaardse gangen

in de grond te schuiven. Bovengronds kwamen de praalgraven.
Anno 2011 is de toestand van
de ‘dodenstad’ erbarmelijk. De
gangen zijn afgesloten en bovengronds dreigt instortingsgevaar.
De herstelwerkzaamheden zouden
in najaar 2008 beginnen, maar
zijn vertraagd door de Brusselse
bureaucratie.
Bartho Hendriksen
terebinth@planet.nl
Links
• De Huizen van Oranje en Nassau, www.hethuisvanoranje.nl
• Grafkelder van Oranje-Nassau
Breda, www.youtube.com/		
watch?v=9ZzpSrswGHo
• Begraafplaats van Laken,
www.epitaaf.org

Algemene begraafplaats Marken

Funeraire varia

Minder bekend is dat zich in de
Nederlands Hervormde Kerk in
Ouderkerk aan den IJssel ook
een grafkelder van een tak van
de familie Nassau bevindt. In

1661 liet Lodewijk van Nassau,
heer van Beverweerd, de Lek en
Odijk – een buitenechtelijke zoon
van prins Maurits en Margaretha
van Mechelen – een grafkelder
aanleggen in deze kerk. Hij was
de stamvader van de familie Nassau-Lalecq. Lodewijk zelf werd
begraven in de Jacobskerk in Den
Haag, maar zijn vrouw en 33 nakomelingen vonden een rustplaats
in de oude en nieuwe grafkelder.
Jan Floris werd in 1824 als laatste
afstammeling van deze tak hier
bijgezet.

‘Onder het paaltje’ begraven; wie helpt?
Bij mij in de buurt op Marken ligt de
kleine algemene begraafplaats, van 15
bij 40 meter. Deze dodenakker dateert
uit 1820 en ligt op de Altenawerf.
Wat direct opvalt zijn de gietijzeren
paaltjes met een nummer erop. Per
grafpaal één nummer, terwijl er toch
(maximaal) drie overledenen liggen.
Volgens mijn gegevens dateert het oud2
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ste paaltje uit 1843. Nu nog stelt men op
deze wijze doden ter aarde. Hier spreekt
men nog steeds van ‘onder het paaltje’
begraven. Maar wat is de verklaring
hiervoor?
De antwoorden hierop verschillen: er
was te weinig ruimte en bij een stormvloed zouden doodskisten kunnen weg-

drijven. Voor de Heer is iedereen gelijk
en daarom koos men voor bijna totale
anonimiteit. Alleen bij de gemeente is
bekend wie waar begraven ligt. Maar
hiertegen pleit dat in de Hervormde
kerk grafstenen van omstreeks 1820 liggen, waar wel de namen van de overledenen op staan.
Of moeten we voor de verklaring toch
naar Korintiërs 15: De laatste vijand,
die onttroond wordt, is de dood?
Wie helpt mij met het definitieve verhaal achter de paaltjes. Het gaat om
funerair erfgoed waar we heel zuinig
op zijn.
Tekst en foto’s: Marlien de Ru
Reacties graag aan:
eindredacteur@terebinth.nl
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Begraafplaatsen op buitenplaatsen
Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische
Buitenplaats. Nederland telt ruim 550 buitenplaatsen. Na 1829,
toen de overledenen niet langer meer binnen de bebouwde kom
of in kerken begraven mochten worden, lieten enkele eigenaren
een kleine begraafplaats op de buitenplaats aanleggen.

7 Excursie Kampen

En verder
2 Graven op internet / Funeraire varia
3 Mens & Plek: Siska Caneel
6 Boeken- en mediarubriek
7 Excursienieuws / naar Kampen en IJsselmuiden
8 Bijzondere grafkunst op eigen grond
10 Gesprek met de nieuwe voorzitter Peter Henssen
11 Joodse begraafplaatsen hersteld
12 Hart voor hardsteen: van gestold leven naar gedenk		 monument
14 Verenigingsnieuws
16 Rubriek: Uit het veld / Colofon
Omslag: Een rijk gedecoreerd grafmonument van hardsteen met zwartgelakt verheven opschrift op een begraafplaats in het Drentse Norg.
Zie artikel over hardsteen op pagina 12. Foto: Bert Pierik

8 Bijzondere grafkunst

Foto linksboven: Kampen. Twee skeletjes die een grote zandloper dragen
op de grafzuil van oud-burgemeester mr De La Sabloniėre. Foto: Bert
Pierik
Foto linksonder: Almelo, mausoleum familie Rechteren-Limpurg. Foto:
Hetty Wilming
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Naamplaatjes bij het strooiveld

Mens & Plek

Siska Caneel
56 jaar
uitvaartondernemer (Caneel Uitvaarten)
en bestuurslid van Vereniging de Terebinth

Het jaar 2012 is stormachtige begonnen en de wind heeft
zijn sporen nagelaten. Op de urnentuin van Begraafplaats &
Crematorium Moscowa in Arnhem legt Siska Caneel bloemen terug op een grafsteen, zet hier en daar een waxinelichtje rechtop. Hoveniers harken losse takjes bij elkaar.
Op deze plek, vlakbij het veld waar 35 jaar geleden de as
van haar overleden baby is verstrooid, wil ze dat na haar
crematie de urn bijgezet wordt. Gereserveerd heeft ze nog
niet. Soms komen op het oude deel plekken vrij en onlangs
is de urnentuin uitgebreid. Voor tien jaar gaat ze het regelen,
daarna mogen haar kinderen beslissen of het urnengraf blijft
bestaan. Want om in september bij een graf het kerststukje
weg te halen, zoals ze soms meemaakt, dat hoeft voor haar
niet.
Ze maakt graag af en toe een wandeling over Moscowa. Voor
haar een bijzondere plek met de verschillende gedeelten, het
oude stuk met prachtige graftomben en graven van geestelijken, en de nieuwere delen met de meest uiteenlopende
monumenten en bijzondere kindertuin. En overal eeuwenoude
bomen. Zelf komt Siska van oorsprong uit Groningen, maar
aan haar woonplaats Arnhem heeft ze haar hart verpand. Van
reizen in het buitenland neemt ze altijd stenen mee (‘die in
m’n broekzak passen’), die komen later op het monument.
Op deze manier refereert ze aan een Joodse traditie om bij

een bezoek steentjes op een graf achter te laten. Op het urnenmonumentje komt sjalom te staan, want vrede is wat Siska
iedereen toewenst.
Liesbeth Vermeulen
Terebinth 2012-1
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Begraafplaatsen op buitenplaatsen

Loenen, columbarium familie Broese van Groenou

Begraven op eigen grond
wordt steeds zeldzamer
Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische
Buitenplaats. Nederland telt ruim 550 buitenplaatsen. Gelderland voert met 119 buitenplaatsen de lijst aan, gevolgd
door Utrecht met 114 en Zuid-Holland met 59. Drenthe heeft
slechts elf buitenplaatsen.
De bewoners verhuisden – veelal met
hun hele hebben en houden – in het
voorjaar naar de buitenplaats en bij het
naderen van de winter (of bij rampen,
oorlogsgeweld e.d.) vertrok alles weer
naar het huis in de stad.
Van grafkelder naar begraafplaats
Tot 1829 lieten de meeste eigenaren van
buitenplaatsen hun doden bijzetten in
de familiegrafkelder van de kerk in de
plaats waar hun familie(stads)huis stond.
Dat gebeurde ook wanneer een familielid tijdens het verblijf op de buitenplaats
overleed. Slechts een enkeling richtte op
de buitenplaats een eigen begraafplaats
in of liet een overleden familielid in de
plaatselijk kerk begraven. Na 1829 toen
de overledenen niet langer meer binnen
de bebouwde kom of in kerken begraven
mochten worden, lieten enkele eigenaren een kleine begraafplaats op de buitenplaats aanleggen.
Het bekendste voorbeeld van een familiebegraafplaats op een buitenplaats is
de Tombe van Nellesteyn op de top van
de Donderberg in Leersum. De geschiedenis van het monument wordt elders
in dit nummer beschreven. Minder
bekend is het columbarium van de familie Broese van Groenou die de buitenplaats Groenouwe in Zilven bij Loenen
bewoonde. De urnen van de overleden
familieleden – de familie was lid van
de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding - werden in dit opvallende
gebouwtje, dat in 1925 in Amsterdamse
stijl werd gebouwd, bijgezet.
Grafkelder op een eiland
Huys ten Donck, gelegen achter de
dijk ten noordwesten van Ridderkerk,

Een belangrijk verschil met een landgoed is dat
de gronden rond een buitenplaats niet primair een
agrarische bestemming hebben
4

Terebinth 2012-1

behoort tot de mooiste buitenhuizen van
Nederland. In 1746 bouwde Mr. Otto
Groeninx van Zoelen, lid van een vooraanstaande regentenfamilie uit Rotterdam, het huis. De bijzondere Lodewijk
XV-stijl geeft het huis een on-Hollandse
allure. In de 19de eeuw werd het park
veranderd van een Franse baroktuin met
hoge geschoren hagen in een Engels
landschapspark. Het is daarmee een
van de oudste parken in deze stijl van
ons land. Vanwege het verbod op het
begraven in kerken liet zijn kleinzoon
Otto Paulus in de jaren 1827-1828 een
grafkelder aanleggen op een eilandje in
een waterpartij achter Huis ten Donck
in Ridderkerk. Als eerste werd hier zijn
vrouw herbegraven die, toen zij in 1826
overleed, in de grafkelder van de Singelkerk in Ridderkerk was bijgezet. Al
eerder had Otto Paulus de stoffelijke
resten van zijn voorouders vanuit de
Rotterdamse St. Laurenskerk laten over-

Ridderkerk, grafkelder familie Groeninx van Zoelen

Ander voorbeeld is Vaalsbroek
(mausoleum Von Clermont, zie pag. 8)
Foto: Rita Hulsman

In de afgelopen eeuwen telde Nederland
meer dan 6.000 grote en kleine buitenplaatsen verspreid over alle provincies
uitgezonderd Flevoland. Grote concentraties buitenplaatsen waren (en zijn
nog steeds) te vinden langs de Vecht,
op de Utrechtse Heuvelrug, in Kennemerland, langs de Veluwezoom, rond
Diepenheim en op Walcheren. Van alle
buitenplaatsen is slechts een klein deel,
nog geen tien procent, bewaard gebleven. De meeste buitenplaatsen kwamen
voort uit een versterkt huis (kasteel,
borg, stins of havezate), een spieker
(voorraadschuur), een boerenhofstede of
uit een adellijk landgoed. Soms werd de
buitenplaats volledig nieuw aangelegd
in de architectuurstijl van die tijd.
Over de begrippen buitenplaats en landgoed bestaat de nodige verwarring. Beide termen worden dikwijls door elkaar
gebruikt. Een buitenplaats is volgens
Van Dale een ‘herenhuis met park op
het land’. Een belangrijk verschil met
een landgoed is dat de gronden rond een
buitenplaats niet primair een agrarische
bestemming hebben. De gronden rond
het huis hadden veel meer een recreatieve en representatieve functie dan een
economische bestemming.

Goirle (NB), graf Hogendorp
Foto: Hetty Wilming

De vervreemding van de kerken ten aanzien van de
samenleving had ingrijpende gevolgen
brengen naar het familiegraf in deze
kerk. Nadat een brand in 1920 het grafmonument in de kerk onherstelbaar had
beschadigd, werden ook de stoffelijke
resten van de voor 1829 overleden familieleden overgebracht naar de kleine
familiebegraafplaats. De laatste maal
dat de kelder moest worden geopend
was in januari 1963 toen na een plechtige uitvaartdienst in de Singelkerk W.G.
Groeninx van Zoelen er werd bijgezet.

De toekomst
Vanaf de inwerkingtreding van de
nieuwe Wet op de lijkbezorging op 1
juli 1991 is begraven op eigen grond
veel lastiger geworden. Rechten die zijn
verkregen vóór de inwerkingtreding van
de nieuwe wet blijven gehandhaafd. Als
men toen al een familiegraf of grafkel-

der op eigen grond bezat, mogen hier
nog steeds bijzettingen plaatsvinden.
Bij nieuwe aanvragen moet niet alleen
het College van B&W van de desbetreffende gemeente toestemming verlenen,
maar ook de gemeenteraad. Bovendien
kan de gemeente meer voorwaarden
stellen.
Tevens dient de regionale inspecteur
van de Volkgezondheid gehoord te worden. De inspectierichtlijn geeft aan het
in eigen grond begraven van overledenen ongewenst te vinden en adviseert
gemeenteraden zeer terughoudend te
zijn bij het verlenen van toestemming
daarvoor. In de praktijk blijken dergelijke verzoeken dan ook veelvuldig te
worden afgewezen en er zijn diverse
rechtszaken gevoerd over dit onderwerp. Begraafplaatsen op eigen grond
in Nederland worden steeds zeldzamer.
Zuinigheid en behoud van dit specifieke
erfgoed is dringend geboden.
Tekst: Bartho Hendriksen en Rita Hulsman. Foto’s: Rita Hulsman
Verder lezen:
Jaar van de Historische Buitenplaats
2012 | www.buitenplaatsen2012.nl

Wezep, mausoleum familie Van Limburg Stirum

Vught, tempelfront mausoleum fam. Beresteijn.
Foto: Angeli Dijkstra

Mausoleum in het bos
In het bos van het landgoed IJsselvliedt
(nu in gebruik als zorghotel van het
Rode Kruis) aan de Zuiderzeestraatweg
in Wezep bevinden zich de begraafplaatsen van twee vroegere bewoners:
Nobel en Van Limburg Stirum. Richard
Nobel liet in 1824 het huidige landhuis
op de buitenplaats bouwen. De familie gebruikte het huis als zomerverblijf; in de wintermaanden verbleven
zij in Zwolle. Door vererving kwam
de buitenplaats in het bezit van de
gezant en oud gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië Johan Paul graaf van
Limburg Stirum. Nobel had op de buitenplaats al een kleine familiebegraafplaats aangelegd waar ook de grafstenen
liggen voor zijn honden, paard en ezel.
Daartegenover liet Van Limburg Stirum
een mausoleum bouwen waarin de graaf
en zijn echtgenote in respectievelijk
1948 en 1955 zijn begraven. Het mausoleum is een rechthoekig gebouwtje in
Egyptische stijl.

Familiebegraafplaats
In 1895 kocht de Duitse grootindustrieel
Arnold Passmann uit Duisburg het landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Het
huis werd gebruikt tijdens zomermaanden, feestdagen en in het jachtseizoen.
De plotselinge dood van zijn dochter
Gertrud in 1901 was de aanleiding om
een familiebegraafplaats aan te leggen.
Passmann ontwierp zelf de begraafplaats (36 m2) en maakte samen met
zijn rentmeester het beplantingsplan.
De vrijgekomen grond uit de gracht
werd gebruikt voor de aanleg van een
vierkante heuvel. Na voltooiing werd
Gertrud, die tijdelijk was begraven in
Duisburg, als eerste bijgezet. In totaal
zijn er negen familieleden begraven.
In 1945 werd Slangenburg als vijandelijk bezit verbeurd verklaard maar de
familie mocht de begraafplaats blijven
beheren tot zij deze overdroegen aan
Staatsbosbeheer. Een fraai hek van Italiaanse smeedkunst (uit 1720) geeft
toegang tot de kleine begraafplaats. Na
restauratie heeft het pad op de begraafplaats weer de vorm van een Grieks
kruis.
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Excursie Kampen IJsselmuiden

 Woorden in tijden van rouw
In tijden van
rouw kunnen
woorden houvast bieden.
Aanvankelijk
verbaasde de
vraag naar
troostbiedende teksten
Leo Fijen,
programmamaker en
schrijver,
en initiatiefnemer van dit boek. Inmiddels weet hij
beter, zo zegt hij zelf. Er is een te groot en
te verspreid aanbod van teksten, versterkt
door internet. Men ziet vaak door de bomen
van aanbieders het bos van oriëntatie niet
meer. Deze bundel geeft woorden waar vaak
geen woorden meer zijn.
Het boek is zeer divers van opzet. De lijn
is de deskundigheid betreffende rouw van
de auteurs, die elk op eigen wijze hun
bijdragen leverden. Soms zijn de teksten
persoonlijk en soms niet. Soms zijn het
zelfgeschreven gedichten, maar vaker bijdragen van andere dichters en schrijvers. Ik
las voor deze recensie de bundel van A tot
Z. Ik heb gelachen en gehuild en voelde me
vaak ontroerd. Ik vind het boek beslist een
aanrader, juist vanwege die grote diversiteit
en zal het zeker raadplegen, zowel privé als
voor mijn werk.
Eerst komen verhalen en gedichten aan bod
horend bij de RKK-serie ‘Het drama van…’
over moorden die tot het collectieve geheugen van Nederland behoren. Vervolgens
zijn er invalshoeken op verlies en troost van
verschillende deskundigen.
Marinus van den Berg, geestelijk verzorger,
schrijft onder andere over de laatste zorg
en het sluiten van de kist. Iets wat ik niet

vaak tegenkom en waarvoor ik de aandacht
zeer prettig vond. Riet Fiddelaers-Jaspers,
rouwtherapeut, benoemt de onverwachte
moeilijke momenten. Niet een verjaardag,
maar juist de momenten die ontstaan door
een klank, een geur of een gebaar op een
alledaags moment, en zocht daar troost bij.
Daan Westerink, docent Minor Beroepsmatig omgaan met verlies, schreef het gedicht
Ingenstans, Zweeds voor ‘nergens,’ over het
gevoel even helemaal nergens te zijn bij een
groot verlies. Thomas Quartier, docent rituele studies, benadrukt met zijn gekozen teksten zijn katholieke achtergrond als oblaat
van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem
en zijn liefde voor rituelen.
‘Rituelen bieden de kracht om een houding
aan te nemen waar normaal geen houding is.
Ze helpen mensen om hun leven structuur
en betekenis te geven, ook na het verlies.’
Manu Keirse, arts en klinisch psycholoog,
specialist op gebied van verlies en afscheid.
‘Troosten is geen dam tegen maar juist een
bedding voor verdriet’.
Minke Weggemansschreef als eerste in
Nederland over rouw om broers en zussen.
Een les van haar is: ‘Je blijft na een overlijden zitten met vragen; houd van de vragen,
zoek niet naar onvindbare antwoorden.’
Tevens bijdragen van Hans Bouma, Jan
Kerkhof Jonkman, Henk Vijver, Claire vanden Abbeele, Carlo Leget, Wout Huizing,
Jan van den Bosch en Leo Fijen zelf.
Selma Damsma
Fijen, Leo, Leven met de dood, woorden die
kracht geven (Amsterdam: Uitgeverij Ten
Have, 2011, ISBN 978 90 2590 0229,
208 blz., € 14,95)

 Rouwkalender om te verscheuren
Gelukkig is het taboe rond de dood de laatste decennia flink afgesleten. Als gevolg
hiervan komen diverse bedrijven en per-

Mediatips

De dood leeft
In het prachtige glossy magazine De Dood Leeft worden thema’s
uit de gelijknamige tentoonstelling verder uitgewerkt in interviews, verhalen, columns en fotoreportages, onder meer van
Frank Starik, Stine Jensen, Frénk van der Linden, Hafid Bouazza,
Bert Keizer en Bettine Vriesekoop. Te koop in de winkel van het
Tropenmuseum voor € 6,95 - ISBN 978 94 6022 1750.
After life
After life, kunst over de eindbestemming heet de tentoonstelling
van internationaal bekende kunstenaars in het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover en op begraafplaats De Nieuwe Ooster.
De tentoonstelling vertelt over de menselijke drang om ergens in
te geloven, met werken van kunstenaars met uiteenlopende ideeën
over het leven na de dood. Aziatische kunstenaars Xu Bing en
Yuhsin U. Chang zijn beïnvloed door oosterse levensbeschouwingen. Oscar Muñoz en Valeska Soares uit Latijns-Amerika
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sonen met
initiatieven en
producten om
uitvaarten te
individualiseren
en mensen die
een dierbare
verloren hebben te helpen
dit verlies te
verwerken.
Zo’n product is
de uitgave van
de Rouwkalender om te verscheuren, een variant op de
gewone jaarkalender, waarbij elke dag een
blaadje afgescheurd kan worden. Maar deze
‘kalender’ telt 400 datumloze pagina’s ‘om
het cliché te ontkrachten dat rouwen een
jaar duurt.’ Op elk blaadje staat een tekst,
zoals: ‘Time to say goodbye’, of: ‘Er is
geen secondelijm voor een gebroken hart.’
Onduidelijk is welke teksten vervelende
cliché’s zijn en welke bedoeld zijn om je
op te op te beuren. Ook zijn er tips voor te
lezen boeken.
Zelf schrijven de samenstellers dat mensen
die rouwen goedbedoelde maar o zo foute
adviezen krijgen. Bijna ga je denken dat
je maar beter kunt zwijgen bij iemand die
rouwt, uit angst wat verkeerds te zeggen.
Dat zal niet de bedoeling zijn?
Deze kalender is gebaseerd op een dun
ideetje en roept irritatie op: de samenstellers weten het beste hoe ze ‘rouwers’ kunnen helpen. Om verdrietig een blaadje uit
deze kalender te gaan scheuren is net zoiets
als oud servies klaarzetten voor een ruziënd
stel, een beetje raar.
.
Liesbeth
Vermeulen
Hans Breekveldt en Leoniek van der Maarel,
Rouwkalender om te verscheuren. (Utrecht:
Uitgeverij Ten Have, 2011, ISBN 978 90
2596 1428, 400 blz., € 15,95)

geven een weemoedige blik op de eindigheid. De Nederlandse
kunstenaar Sarah van Sonsbeeck onderzoekt de fysieke stilte
van het grote niets. Andere Nederlandse kunstenaars als Melanie
Bonajo en Nathalie Bruys zijn bevangen door esoterische hiernamaalsvormen. Tot 1 juli.
Tropenmuseum
In het Tropenmuseum is tegelijkertijd de tentoonstelling De
Dood Leeft te zien. Hoe gaan nabestaanden wereldwijd met de
dood om? Naast objecten, persoonlijke verhalen en films biedt
De Dood Leeft recente werken van internationale kunstenaars als
Marina Abramovic, Yang Jiechang, Jan Fabre, Carlos Amorales
en Krien Clevis, die verwijzen naar verschillende culturele tradities rond de dood. Tot 16 juli.
Rond de tentoonstellingen worden activiteiten georganiseerd.
Kijk voor informatie op:
www.totzover.nl en www.tropenmuseum.nl.

Excursie Kampen IJsselmuiden

Een obelisk siert een domineesgraf achter
de in art decostijl gebouwde aula (1931).

Begraven in een rivierduin
Begin 19de eeuw bedachten de Kampenaren dat
het wijs zou zijn om hun doden te begraven aan de
overkant van de IJssel in de buurtgemeente IJsselmuiden. Kampen is immers laag gelegen, met altijd
de dreiging van de rivier. Afgelopen winter moest het
hoge water weer gekeerd worden met noodmaatregelen om de kade en de stad droog te houden.
In IJsselmuiden, op ruim een kilometer van de IJssel op een
hoge rivierduin, is De Zandberg gelegen. Op de natuurlijk
ontstane rivierduin is een interessant funeraire landschap
aangelegd door de gemeenten IJsselmuiden en Kampen.
De Algemene begraafplaatsen van beide gemeenten grenzen
aan een katholieke dodenakker, met een net gerestaureerde
neogotische kapel, en een Joodse begraafplaats, waar pal
ernaast een omheind hondentoilet is aangelegd.
De begraafplaats voor de IJselmuidenaren is sober. De Kampenaren waren wat bewuster van hun status blijkens de grafmonumenten van de elite van theologen, militairen, medici
en bestuurders. Menig obelisk siert hun graven. Van de eerste
directeur van de begraafplaats (geopend in 1829) rust nog
een zerk in de tuin van de aula waar rondom nog niet zolang
geleden een waterstroompje is aangelegd, dat de levensloop
van de mens verbeeldt.
Bert Pierik

Voorlopig programma excursie 14 april Kampen
9.45-10.15 uur		
		
		
10.15-12.15 uur
		
		
12.15-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur

Opgeven bij: vlaanderenmei@gmail.com, T 038 453 1526. De
kosten bedragen € 5,00 overmaken op gironummer 335536 van
Vereniging de Terebinth te Oirschot o.v.v. Excursie Kampen.

Laatste ademtochten in Brabant
Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van het Crematorium voor
Tilburg en omstreken in 2009 werd in die stad eind vorig jaar het symposium Laatste ademtochten in Brabant, rituelen rond overlijden en
uitvaart gehouden. Redacteur Jannes Mulder was erbij.

Tekens van overlijden aan de straatkant. Houten imitaties
van het ‘busseltje’ met plankjes met doodssymbolen, Udenhout. Foto: 1900 (collectie Regionaal Archief Tilburg).

De dood wordt van oudsher gezien als
de ultieme reis, met het hiernamaals als
bestemming. Reizen betekent grenzen
passeren, en daarvoor staat de mens een
heel arsenaal aan rituelen ter beschikking
om de overgang niet alleen voor de dode,
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ontvangst met koffie - als het mogelijk is op begraafplaats De Zandberg of IJsselmuiden
aan de Rondeweg 5 of 7 te IJsselmuiden.
rondleiding over beide begraafplaatsen aan
de Rondeweg, misschien met iemand van de
begraafplaats.
lunch
begraafplaats Grafhorst
begraafplaats Kamperveen
begraafplaats Wilsum.

maar vooral ook voor nabestaanden te
vergemakkelijken. De cultuurhistoricus
Gerard Rooijakkers (oud-hoogleraar
Nederlandse etnologie aan de Universiteit van Amsterdam) gaf in een uiterst
onderhoudende lezing een overzicht
van deze rituele
dynamiek rond de
dood, toegespitst
op Brabant. De
indruk bestaat dat
vroeger deze rituelen sterk ingebed
waren in een voorgeschreven orde en
dat tegenwoordig
veeleer de geleefde
praktijk voorop
staat. Maar talrijke
voorbeelden uit het
verleden maken
duidelijk hoe rituelen met behoud

van de functie voortdurend veranderden.
De functie van het ritueel blijft constant:
het bieden van structuur en orde in een
periode van onrust en verwarring rond
overlijden. De vorm waarin het ritueel
wordt uitgevoerd varieert echter al naar
gelang tijd en omstandigheden. Rooijakkers maakte aan de hand van tot de verbeelding sprekende oude uitvaartrituelen
duidelijk hoe de vorm, en niet zozeer
de zin, aan wijziging onderhevig is. Van
de aankondiging van overlijden met een
‘bussel’ tot de wijze waarop na afloop
van de lijkmis de deelnemers ‘de lepelkost aan den plank’ werden verzocht
(wat wil zeggen: laat ons gezamenlijk
eten). Op moeilijke momenten zoals
rond een overlijden blijken mores rust
gevend. Geen discussies, gewoon doen
wat gebruiken zeggen. Zolang niet star
en verstikkend, ben ik daar wel voor.
Het fraai uitgegeven boek Leven met de
dood van Kitty de Leeuw (ISBN 978 90
9024 9070) en een zorgvuldig samen
gestelde kleine tentoonstelling complementeerden het symposium.
Het boek is gratis te downloaden van:
www.crematoriumtilburg.nl.
Jannes H. Mulder
Terebinth 2012-1
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Privé-begraafplaatsen

Akkrum, mausoleum familie Cooper. Foto: Hetty Wilming

Bijzondere grafkunst op eigen grond
Als vervolg op een eerder artikel over buitenissige grafkunst op openbare begraafplaatsen (Terebinth 2011-3)
komt in deze aflevering bijzondere grafkunst aan bod op
privé-begraafplaatsen.
De vormvrijheid op eigen grond is groter dan op openbare dodenakkers, de
monumenten zijn vaak kostbaarder in
uitvoering en grootser van opzet. Een
goed voorbeeld is het bekende mausoleum van Nellesteyn of, minder bekend,
het mausoleum van de familie Rechteren-Limpurg te Almelo. Onderstaand
een korte impressie van voorbeelden
van grafkunst op privé-begraafplaatsen,
geordend naar provincie.
Friesland
In de tuin van Coopersburg in Akkrum
staat het mausoleum van Cooper alias
F.H. Kuipers. Deze Kuipers was een
handige zakenman die in 1866 naar
Amerika vertrok en daar fortuin maakte onder de naam Cooper. In 1901
keerde hij terug naar Friesland en liet
in Akkrum Coopersburg bouwen als
onderkomen voor de plaatselijke bejaarden. In de tuin liet hij in 1906 een mausoleum bouwen, waar hij en zijn vrouw
zijn begraven. De stijl van het gebouwtje verraadt jugendstilinvloeden, boven
de ingang en op de hoekpunten is fraai
beeldhouwwerk aangebracht.
Drenthe
Na de dood van zijn echtgenote in 1871
gaf Augustinus van Valkenstijn de Asser

IJzergieterij opdracht een gietijzeren
grafmonument voor haar te vervaardigen. Dit werd geplaatst in de tuin van
het landgoed Vredeveld, waar het echtpaar woonde. Het monument is royaal
voorzien van doodssymboliek: de slang
Ouroboros, gevleugelde zandloper,
omgekeerde fakkels en doodshoofd.
Hier is in 1882 ook Augustinus bijgezet.
Achter Toldijk nr. 20 te Zwinderen
bevindt zich de privé-begraafplaats van
ontvener J. Rigterink en zijn vrouw G.A.
Mentingh, gesticht rond 1950. Ontveners waren werklieden die het hoge veen
afgroeven tot aan het grondwater. De
familie Rigterink was eigenaar en ontginner van veengebieden rondom Zwinderen. Het monument voor deze twee
overledenen is opmerkelijk: twee grafstenen liggen naast elkaar met daarachter een fors rotsblok onder een sierlijke
boog van stenen en keien. De grafplaten
zijn aan een zijde afgeschermd met een
ketting, hangend tussen steenhopen als
lage pijlers. Het is een onbetwiste folly,
naar alle waarschijnlijkheid zelf ontworpen.
In het bosje achter de ‘borg’ in Smilde
ligt de graftombe van het echtpaar
Rebenscheidt-Buschman. Er zijn slecht
leesbare inscripties op aangebracht en
rondom ligt een ondiepe (droge) gracht.

Er staat een toegangspoort met het
opschrift: ‘Doodsdal-Slotperk’ en een
gedicht van mevrouw Buschman. De
deur van de poort fungeerde tevens als
ophaalbrug! Als eerste is majoor-arts
Rebenscheidt hier in 1803 bijgezet. Ook
zijn vrouw, hun vier kinderen en twee
van hun honden vonden hier hun laatste
rustplaats.
Overijssel
Het mausoleum van de familie Van
Rechteren-Limpurg staat in de bossen
van Huis Almelo. Het heeft de vorm
van een neoclassicistisch tempeltje, met
opvallende rode ingangsdeuren. Daarboven een fronton met inscripties en het
jaartal 1875 in Romeinse cijfers. Bij de
tempel staat de grafzerk van ‘Fay Esmé
Gravin van Rechteren-Limpurg, 19061968’.

Helmond, grafkelder op eiland fam. Wesselman
Foto: Angeli Dijkstra

Gelderland
Oorspronkelijk stond het mausoleum
van de familie Van het Lindenhoud in de
tuin van Huis de Oude Tempel in Beuningen, dat in 1839 werd gebouwd door
herenboer N.H. van het Lindenhoud.
Samen met zijn zonen stichtte hij in
1861 het mausoleum op een hooggelegen terp, omringd door een gracht. Hier
is in datzelfde jaar zijn dochter Maria
Sybille begraven. Haar naam is ook –
als enige – in een nis aangebracht op de
buitenzijde. Waarschijnlijk is het stoffelijk overschot van de herenboer zelf en
nog een ander familielid hier eveneens
bijgezet. Nu staat dit vreemdsoortige
gebouwtje met veel gotisch ogende bouwelementen eenzaam in een moderne
woonwijk, zonder historische context.
8
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Beuningen, mausoleum. Foto: Hetty Wilming

De folly Nellesteyn was behalve mausoleum ook
belvédère, blikvanger en mogelijk zelfs een plaats
voor vrijmetselaars en hun rituelen
het interieur op de begane grond zijn
spitsboognissen aangebracht. De folly
was behalve mausoleum ook belvédère,
blikvanger en mogelijk zelfs een plaats
voor vrijmetselaars en hun rituelen. Het
mausoleum heeft omstreeks 1850 ook
nog een tijd lang gediend als woonhuis.

Noord-Holland
Achterin het park van landgoed Berkenrode bij Haarlem staat een groot
grafteken voor het paard Coco, met een
aandoenlijke opschrift van de eigenaar,
A.C. Van Wickevoort Crommelin, en
de stalknecht: ‘Hier ligt Coco begraven, een paard vol kracht en moed.
Op Texels’ strand geboren, uit Rus’ en
Noorweegs’ bloed. Geel van haar en
rood van staart en manen, Had hij steeds
veel bekijks langs weg en wandellanen...
Coco, O waardig beest, vergeten doen
wy U niet! Wy treuren om het hardst,
maar ik ween dat het giet.’ Het geliefde
beest stierf op 11 oktober 1858 en er
werden toen dus vele tranen geplengd.

Limburg
In een weide ten zuiden van kasteel
Vaalsbroek staat het mausoleum van de
familie Von Clermont, gebouwd door
de Akense architect Joseph Moretti in
1778. Het graf was bedoeld voor de
familie van Johan Arnold von Clermont,
eveneens afkomstig uit Aken, fabrikant
en financier en toenmalig eigenaar van
het kasteel met bijbehorend park.
Zeeland
In 1812 bouwde Abraham van Doorn op
zijn buitenplaats Moesbosch bij Vlissingen een grafkelder voor zijn familie. De
kelder bestaat uit drie bakstenen tongewelven, overdekt met aarde. Opvallend
is de bekroning van de toegangspartij
met geheel bovenin een driehoekige stenen plaat, gelijkend op de puntvorm van
een piramide.
Tekst: Anton Nuijten
Anton Nuijten, Keur van bijzondere grafmonumenten in Nederland en België, gepubliceerd in
PorteFolly, nr. 35, 14-29, 2011, Nieuwsbrief van
de DonderbergGroep. Deze bijdrage is een zeer
gecomprimeerde versie van dit artikel met bronnen en literatuurverwijzingen.

Leersum Nellesteyn. Foto: Rita Hulsman

Zuid-Holland
Het graf van de laatste bewoners van
het huis Bisdom van Vliet in Haastrecht,
nu museum, ligt in de oude overtuin
van het voormalige landgoed aan de
overkant van de weg. Op de gebarsten
grafplaat onder een gietijzeren baldakijn
staan de namen van burgemeester J.J.
Lefèvre de Montigny en zijn vrouw P.
Bisdom van Vliet. Vlakbij bevindt zich
ook het graf van de hond Nora, afgebeeld op een steen.

Noord-Brabant
Op een eiland in het bos van landgoed
Nieuwkerk te Goirle staat de grafkelder
van de adellijke familie Van Hogendorp.
Een rondboogopening vormt de ingang
van het grotendeels met aarde overdekte
bakstenen gewelf. Het graf werd in 1823
gebouwd door graaf Gijsbert Jacob van
Hogendorp. De graaf hield van paardrijden, maar op 2 november 1834 sloeg
zijn trouwe viervoeter op hol. Gijsbert
bleef met een voet in de stijgbeugel hangen en werd nog een eind meegesleurd.
‘Na een allersmartelijkst lijden van meer
dan 38 uren’, volgens de Bredasche
Courant, overleed hij op 4 november
1834 te Tilburg. Hij werd begraven in de
grafkelder. Uit zijn testament bleek dat
hij zeer bang was om levend begraven te
worden. Hij bepaalde dat er na zijn dood
door een chirurgijn moest ‘...adergelaten
worden of zoonodig [sic] een operatie
verricht, waaruit met volste overtuiging
blijkt dat ik werkelijk ben overleden’.
Ook in Helmond staat een grafkelder op
een eiland en wel in het Warandepark.

De kelder is omstreeks 1815 aangelegd
door de familie Wesselman, heren van
Helmond en eigenaars van kasteel Helmond. Rondom liggen ook nog andere
zerken bij een opvallende treurbeuk.

Utrecht
Op de Donderberg te Leersum staat
het imposante mausoleum voor de Van
Nellesteyns van de nabijgelegen buitenplaats Broekhuizen. Het monument
werd in 1818-1819 gebouwd door Jan
David Zocher jr. in Grieks-Romeinse
stijl, maar in de bakstenen muren van
Terebinth 2012-1
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Peter Henssen, de nieuwe voorzitter

Deel uitmaken van een een groter wordend netwerk
Heel vroeg in het nieuwe jaar, op 2 januari, heb ik een
gesprek Peter Henssen, de nieuwe voorzitter van onze
vereniging. Peter was werkzaam bij het ministerie van
Defensie, onder andere in de dienstverlening aan militaire oorlogsslachtoffers. Ook werkte hij als vrijwilliger
bij Slachtofferhulp. In 1998 richtte hij zijn bedrijf Peter
Henssen Uitvaartzorg op.
Voor de laatste zorg voor de overledenen en de rouwbegeleiding kwam Alies
Bijsterbosch bij hem werken met haar
jarenlange ervaring als verpleegkundige.
Inmiddels zijn Alies en Peter niet alleen
zakelijk partners, maar ook alweer
zeven jaar getrouwd. De huwelijksreis
had twee thema’s: passie voor het circus en… bezoek aan uitvaartmusea en
begraafplaatsen.
Waarom heb je gekozen voor het
werk in de uitvaartzorg?
Na zijn dienstverband bij het ministerie
van Defensie kreeg Peter interesse in het
werk rond het levenseinde en startte zijn
eigen uitvaartonderneming. Daarnaast
boeide de ontwikkeling van begraafplaatsen als maatschappelijk onderwerp
hem. Bij deze interesse was de vraag
‘Hoe ontdoet een samenleving zich van
haar doden’, leidend. Een antwoord
daarop wordt volgens Peter vaak zichtbaar in de materiële funeraire cultuur.
‘Het maatschappelijk denken over dood
en herinneren weerspiegelt zich onder
meer in gebruiken en tradities, en krijgt
tastbare vorm in bijvoorbeeld grafmonumenten, begraafplaatsarchitectuur en
andere stoffelijke zaken.’ Juist de verschillen tussen culturen boeien Peter.
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Welke prioriteiten stel je voor de
komende jaren?
Bij het stellen van prioriteiten, denkt
Peter als eerste aan het vergroten van
de naamsbekendheid van de vereniging.
Hij wil graag dat de vereniging deel gaat
uitmaken van een steeds groter wordend
netwerk. Hij denkt met name aan een
samenwerking met de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB) en
de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). ‘Onze vereniging heeft de

Hoe wil je een uitgebreid maar
vooral divers netwerk opbouwen?
‘De vereniging bestaat uit een pluriforme groep leden die echter langzaam vergrijst. Ook in de uitvaartwereld en in de
wereld van rouw- en verliesverwerking
zijn genoeg verschillende, ook jonge,
mensen aan het werk’, aldus Peter.
Om een breed netwerk op te kunnen
bouwen, zou het bestuur pluriformer
moeten zijn dan het nu is. De vacatures
voor secretaris en penningmeester, baren
Peter grote zorgen. ‘Het is niet gezond
voor een vereniging als veel op de
schouders van enkelen terecht komt. Er
komen uitgebreidere functiebeschrijvingen en profielen. De info is nu wat karig
en daardoor minder uitnodigend.’
‘Je moet zeker plezier ontlenen aan vrijwilligerswerk en het doen vanuit passie,
maar naast iets brengen mag je ook iets
halen, volgens Peter. ‘Het invullen van
de vacante functies als manier om ervaring op te doen, kan een optie zijn.’
Selma Damsma

Op het Onze Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort

Wanneer werd je lid van De Terebinth en waarom koos je voor het
voorzitterschap?
‘Ik ben lid sinds 2010. Ik gaf bij mijn
aanmelding aan dat ik een actieve bijdrage wilde leveren binnen de vereniging. Ik lees Terebinth van voor naar
achter en terug.’ Het blad ziet hij als een
kurk waarop de vereniging drijft, een
visie onderstreept door de uitslag van de
ledenenquête. Hij is blij met de redactie
van zeven personen, een redelijk pluriforme groep die zo het blad met voor
velen wat wils vorm kan geven.
Voorafgaand aan zijn besluit bestuurslid

te worden, heeft Peter de ledenenquête
opgezet en uitgevoerd. De resultaten presenteerde hij persoonlijk op de
Algemene Vergadering. Het deed hem
goed dat de respons op de enquête
zo groot was, een extra stimulans om
zich nog actiever in te zetten. Hierna
koos hij het voorzitterschap als nieuwe
uitdaging.‘Mede door mijn leeftijd (68)
zal ik niet vastroesten in het zadel’ zegt
hij. ‘Wel wil ik minstens enkele jaren
die taak op mij nemen. Het is wel zo
leuk als je van je plannen ook de afgeworpen vruchten meemaakt.’

LOB, met name op projectbasis, genoeg
te bieden. Onderhoud en behoud van
funeraire cultuur behoort tot de taken
van leden van de LOB, maar er is niet
altijd tijd of voldoende praktische ervaring aanwezig. Een klein deel van de
taken zou wellicht op projectbasis door
de vereniging overgenomen of aangevuld kunnen worden.’

Amsterdam Zeeburg, links de schoonmaakploeg

Joodse begraafplaatsen opgeknapt
In de gemeenten Amsterdam, Alphen aan den Rijn en
Vlaardingen worden door burgerinitiatieven Joodse
dodenakkers opgeknapt.
Amsterdam
In de hoofdstad lag de bijna drie eeuwen oude begraafplaats Zeeburg lange
tijd te verkommeren. In 1926 legde de
gemeente hier – na een onteigeningsprocedure – het Flevopark aan.
In en na de Tweede Wereldoorlog
raakte de begraafplaats verwaarloosd.
In 1956 moest een deel wijken voor
de oprit van een brug. Onder rabbinaal
toezicht werden 28.000 doden overgebracht naar een grafvak op de Joodse
begraafplaats in Diemen.
Eind 2006 besloot een aantal particulieren zich het lot van de begraafplaats
aan te trekken. In 2008 werd de Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats

Zeeburg opgericht. Een klein deel van
het acht hectare grote terrein wordt
hersteld tot een herkenbare Joodse
begraafplaats. Terebinthleden Ada Wille
en Leon Bok zijn nauw bij het project
betrokken. Landschapsarchitect Wille
maakt momenteel met steenhouwers
een plan van aanpak voor de restauratie
van de stenen. Veel overledenen hadden slechts een houten plank of niets op
het graf. De poort (met hekwerk) wordt
hersteld.
De ecologische waarde van het gebied
is groot en juist ontstaan door de jarenlange verwaarlozing en afsluiting
van het terrein. Eind vorig jaar is met
Marokkaanse en Joodse jongeren een
schoonmaakactie gehouden.

Stèle op Zeeburg

Alphen aan de Rijn
Dit voorjaar moet de herinrichting van
de voormalige Joodse begraafplaats aan
de Aarkade in Alphen aan de Rijn klaar
zijn. In 1963 zijn de stoffelijke resten
van deze begraafplaats uit 1802 overgebracht naar de Joodse begraafplaats in
Katwijk aan den Rijn.
Tien jaar is er door de gemeente, direct
betrokkenen en het Comité Voormalige
Joodse Begraafplaats Aarkade intensief

gewerkt aan de voorbereidingen.
Er komt een wandelpad langs het voormalige Joodse washuisje dat nu een
gemeentelijk monument is. Het pad
leidt naar een davidsster van gestapelde stenen op zithoogte. Daar kunnen
bezoekers zitten en de Joodse gemeenschap die Alphen ooit kende, herdenken. De plek dient ook als groene oase
in de nieuw te bouwen woonwijk Lage
Zijde.
Vlaardingen
De gemeente Vlaardingen heeft een
oude verplichting ingelost. De Joodse
begraafplaats aan de Schiedamseweg,
hoek Parkweg is hier in 2010 in ere
hersteld.
Voor Vlaardingen is het een plek die
herinnert aan de voormalige Joodse
gemeenschap. Er is een gedenkplaat
gekomen en er staan er nieuwe banken.
Met deze opknapbeurt komt de gemeente een belofte na die zij nog voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
deed aan de Joodse gemeenschap. Tussen 1862 en 1900 zijn op deze plaats 43
personen begraven. De SP-fractie in de
gemeenteraad stelde in 2008 het herstel
voor.
Tekst: Liesbeth Vermeulen
Foto’s: Ada Wille

De ecologische waarde van het gebied is groot en
juist ontstaan door de jarenlange verwaarlozing en
afsluiting van het terrein
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Nederlands funerair landschap

Hardsteen koraal

Van gestold leven naar gedenkmonument

Hart voor hardsteen

Wie regelmatig over oude begraafplaatsen wandelt treft
daar voornamelijk grafmonumenten van donkergrijs,
meestal verweerd hardsteen aan. Geel, groen en grijs
gekleurde korstmossen sieren vaak de oude stenen.
Naamloos geworden door de invloed van het weer vormen ze een karakteristiek Nederlands funerair landschap
dat steeds meer bedreigt wordt door ruimingen.
de meest gebruikte steensoort voor het
vervaardigen van staande en liggende
grafmonumenten.
Hardsteenbank
Hardsteen is onder andere afkomstig
uit het Belgische Maasdal en Henegouwen, gelegen onder Brussel. De
hardsteenbank loopt van Ierland, waar
het iets fijner van structuur is, richting
Wallonië. In China komt hardsteen
ook voor en wordt tegenwoordig volop
aangeboden. Chinese bedrijven kopen
ook grote hardsteenblokken op uit
België en verwerken die tot eindproducten voor de bouw. Hardsteen wordt
nu nog veelvuldig toegepast in vloertegels, drempels en dorpels in huis en

Een moderne toepassing van hardsteen met
een bronzen decoratie (Almere-Haven)

Ons land kent nauwelijks natuursteen
uit eigen bodem. Zuid Limburg heeft
mergel en het oosten, net over de grens
in Bentheim, een beetje zandsteen.
Mergel is te zacht en zandsteen mag
sinds de jaren vijftig van de vorige
eeuw niet meer worden toegepast vanwege gevaren voor de gezondheid.
De bewerking veroorzaakt stoflongen
(silicose). Mede daarom is zandsteen
nooit op grote schaal gebruikt. Oude
kerkvloeren zijn al in de eeuwen voor
de aanleg van buitenbegraafplaatsen in
het begin van de 19de eeuw, veelvuldig
‘bestraat’ met hoofdzakelijk hardstenen zerken, vaak afgesleten en gepolijst door het veelvuldig betreden. Eind
19de, begin 20ste eeuw is hardsteen

Hardsteen is ook bekend onder de namen blauwe
steen, arduin, Doornikse steen, kolenkalksteen of
petit granit
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tuin. In het verleden werd het gebruikt
voor stoepranden, trappen, entrees van
statige woningen in de oude binnensteden en voor grafmonumenten op
de begraafplaatsen. Hardsteen is ook
bekend onder de namen blauwe steen,
arduin, Doornikse steen, kolenkalksteen
of petit granit.
In Henegouwen, in de nabijheid van
het stadje Soignies, zijn meerdere
steengroeven. Het bedrijf Carrières du
Hainaut delft de steen op vijftig meter
diepte. Via GoogleMaps zijn de vele
grijze vlekken als kraters in de groene
omgeving van het stadje goed te zien.
De opslagplaatsen van de gezaagde
stukken hardsteen doen van bovenaf al
wat denken aan een begraafplaats. Het
bedrijf heeft een eigen website (www.
carrieresduhainaut.com), die informeert
over de vele toepassingsmogelijkheden.
Kleine filmpjes illustreren het productieproces van delven tot eindproduct.
Opmerkelijk is dat er niet gerept wordt
over de toepassing van het materiaal
voor grafmonumenten. Het blijft bij
bouwkundige toepassingen in en om
huis of openbare gebouwen.
Zeediertjes
Hardsteen is een afzettingsgesteente
dat ontstaan is in het laat-Devoon tot
vroeg-Carboon (2,8 tot een miljoen
jaar geleden). Het is een kalksteensoort
gevormd door het samenklitten van
afgestorven zeediertjes zoals brachiopoden (armpotigen), kleine schelpjes,
crinoïden (skeletjes van zeelelies) en
fossielen van sponsen en koralen. Ze

Hardsteen koraal

Toch is de kwaliteit zo goed dat een grafmonument
van hardsteen ruimschoots de grafrusttermijn van
een gemiddeld graf overleeft
erkend. Beheerders van oude begraafplaatsen voeren steeds vaker strenge
regelgeving in voor nieuwe grafmonumenten op oude delen van een begraafplaats, zodat deze beter passen bij de
andere hardstenen grafmonumenten.
Gepolijst en gekleurd graniet wordt niet
toegestaan.
Grafkunstenaar
Nieuwe grafsteenkunstenaars combineren hardsteen met metaal, zoals brons
en roestvrij staal. Voorbeelden zijn te
vinden op de website www.grafkunstenaar.nl. van kunstenaar Christine
Kortland uit Rotterdam. Zij combineert
ambachtelijk handgehakte letters en
bewerkingen van hardsteen met metalen zoals brons en roestvrij staal of
glas. Het ambachtelijke centrum van
steenhouwerij Beernink te Hattem heeft
zich gespecialiseerd in bewerking van
natuursteen. Toch hebben zij zich meer
gespecialiseerd in de natuursteensoort
diabas. Incidenteel worden er hardstenen monumenten vervaardigd. Hopelijk
kunnen nieuwe toepassingen, gecombineerd met ambachtelijke bewerkingen,
in de toekomst leiden tot een verdergaande herwaardering van hardsteen.
Bert Pierik

Een ensemble van rijk gedecoreerde, schoongehouden grafmonumenten van hardsteen met zwartgelakt verheven opschrift (Norg)

leefden in ondiepe zeeën met calcietafzetting. Afgestorven koralen vormen
fraaie fossielen die lijken op honingraten. In mijn kindertijd hakten we voor
ons eigen natuurhistorisch museumpje
uit afvalstukken de fossielen en witte
kwarts of kristalstukjes. De kleur wordt
bepaald door de rijkelijk aanwezige
koolstof. Doordat hardsteen bestaat uit
een hoog gehalte organisch materiaal
heeft het een typische geur, die vooral
tijdens het bewerken vrijkomt. In steenhouwerstermen wordt een slecht deel
in het gesteente ‘brand’ genoemd. Door
de plaatselijk hogere concentratie koolstof heeft de steen zwakke plekken en
brokkelt daar makkelijk af, waarbij
een sterke rotte eierenlucht vrijkomt.
Vroeger zocht men deze pekken op om
de steenblokken te kunnen splijten.
Gezaagde platen met brand worden
zoveel mogelijk vermeden voor het vervaardigen van grafstenen. Op verschillende dieptes worden lagen gedolven
die verschillen in samenstelling, kwaliteit en eigenschappen.

kwalitatief sterkere steensoort en wordt
in gepolijste of gezoete bewerking (met
matter en lichter effect), vaak gebruikt
als alternatief. Toch is de kwaliteit zo
goed dat een grafmonument van hardsteen ruimschoots de grafrusttermijn
van een gemiddeld graf overleeft. Met
minimaal onderhoud blijft de steen ook
goed leesbaar.
Door vele verschillende bewerkingen is
hardsteen zeer interessant. De kleur kan
variëren van donker tot heel lichtgrijs.
In gezoete vorm heeft het materiaal een
diepe donkere kleur waarin de verschillende fossielen goed zichtbaar zijn en
met een beetje geluk een fossiel bevat
van een koraal. De steeds zeldzamer
wordende ambachtelijke steenhouwers halen hun hart op aan de diverse
bewerkingen met beitels, schuur-,
polijst- en zaagmachines. De steen kan
worden gebouchardeerd met een hamer,
gefrijnd met een platte beitel of geprikt
met een puntbeitel.
Door een combinatie van bewerkingen kan de steen een heel divers uiterlijk krijgen met het liefst verheven of
verdiept gehakte letters. Hardsteen is
niet zo hard als granietsoorten en kan
daardoor makkelijker driedimensionaal gebruikt worden. Gelukkig wordt
de waarde van hardsteen weer meer

Granietsoorten
Hardsteen is gestold leven en geeft
daardoor een extra symbolische waarde
aan een gedenkmonument. De laatste decennia wordt hardsteen weinig
gebruikt voor grafmonumenten. Allerlei gekleurde granietsoorten hebben de
steensoort vrijwel verdrongen van de
begraafplaatsen. Blijkbaar is men wat
uitgekeken op het wat sombere, grauwe
uiterlijk van de steensoort. Het wat
saaie impala graniet is bovendien een
Terebinth 2012-1

13

Verenigingsnieuws

Jaarvergadering
Op zaterdag 21 april a.s. vindt in Hilversum de Algemene Vergadering plaats. Afscheid zal worden genomen van penningmeester
Paul Stoffels.
Kandidaten voor de functie van penningmeester, secretaris en
algemeen bestuur kunnen zich bij de voorzitter melden.
Tijdens het middagprogramma zal een lezing worden verzorgd
door professor Anne van der Meiden (theoloog en communicatiewetenschapper).
Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Jaarverslag 2011
Binnenkort kunt u het complete jaarverslag van 2011 op onze site www.
terebinth.nl vinden. Voor een schriftelijke versie kunt u contact opnemen
met het bureau.
Regionaal Adviseurs
Houden zich onder meer bezig met activiteiten zoals adviezen geven en inventarisaties opstellen, lezingen geven en
rondleidingen op begraafplaatsen en
kerkhoven verzorgen. Vorig jaar waren
zij actief in Amersfoort, Alkmaar,
Rockanje, Hollandsche Veld en Anloo.
De Terebinth is nog op zoek naar meer
Regionale Adviseurs, aanmelden bij
Hans van Selm of Wim Vlaanderen.
Op 10 maart a.s. zal de eerstvolgende
bijeenkomst van de regionale adviseurs
worden gehouden. Locatie is nog niet
bekend. Graag z.s.m. aanmelden bij
Hans van Selm of Wim Vlaanderen:
vlaanderenmei@gmail.com of tel.
038 453 1526. Regioadviseurs krijgen
uiteraard een persoonlijke uitnodiging.
Excursieprogramma 2012
• 14 april naar Kampen/IJsselmuiden,
o.l.v. Jan Mulder en Wim Vlaanderen, zie elders in dit blad.
• 16 juni naar Ermelo, o.l.v. Jan Mulder en Wim Vlaanderen
• 1 september – Limburg o.l.v. Guus
Rüsing
• 6 oktober - Diepenheim, Markelo en
Goor o.l.v. Jan Mulder en Wim
Vlaanderen.
Opgave bij Wim Vlaanderen of Hans
van Selm: vlaanderenmei@gmail.com
of tel. 038 453 1526.
14
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Excursiecommissie 2011
Enkele malen per jaar organiseert de
excursiecommissie excursies naar
enkele prachtige begraafplaatsen door
heel Nederland. Het excursiejaar 2011
werd geopend op 9 april in het Friese
Skasterlân waar o.a. de klokken in de
klokkenstoel op hun klank werden
getoetst. Verder waren er excursies
naar Tilburg, Deventer en Diepenveen,
Den Haag en Scheveningen. En een
fietstocht van Doorn naar Langbroek.
De buitenlandreis ging dit jaar naar
Duitsland en Tsjechië.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert op de komende
data: 27 maart, 9 mei en 19 juni.
Het bureau verhuist
Met ingang van 1 maart 2012 is het
bureau van De Terebinth op een andere
locatie te vinden. Al uw vragen, mededelingen, op- en aanmerkingen kunt u
sturen naar:
Bureau Vereniging de Terebinth, t.a.v.
Ella Eefting, Nicolaas Beetslaan 50,
9405 BG Assen, tel. 0592 356 339,
bureau@terebinth.nl. In de volgende
Terebinth meer informatie over Ella.
Manifest
Elders op deze bestuurspagina’s kunt
u het Manifest vinden. Dit is gemaakt
door het bestuur en gepresenteerd tijdens de jubileumviering. Het bestuur
wil hiermee een duidelijk teken afgeven waar de vereniging voor staat.
Wij vragen de lezers en leden dit
Manifest naar buiten uit te dragen
en er zo mogelijk nieuwe leden door
te verwerven.

Open dag
Op 9 juni is De Terebinth aanwezig op
de Open Dag van de Oosterbegraafplaats in Enschede:
Oosterbegraafplaats en gedenkpark,
Noord Esmarkerrondweg 407,
7533 BL Enschede, tel. 053 432 3262.
Europese Week van de begraafplaatsen
Van zaterdag 26 mei t/m zondag 3 juni
wordt weer de Europese Week van de
begraafplaatsen gehouden. Dit is een
initiatief van de Association of Significant Cemeteries in Europe, ASCE
(www.significantcemeteries.org).
Momenteel zijn er zo’n 130 Europese
begraafplaatsen uit meer dan 20 Europese landen bij deze organisatie aangesloten. Ook een aantal verenigingen die
betrokken zijn bij het funeraire zijn lid
van ASCE, zoals De Terebinth al vele
jaren.
In 2012 wordt de Week voor de tiende
maal georganiseerd. Vooral in België
(Vlaanderen) zijn de zusterorganisaties Epitaaf en ’t Grafzerkje actief. In
2011 namen hier ruim dertig steden
op één of andere manier deel aan dit
evenement. Het gaat om uiteenlopende
initiatieven, zoals een georganiseerde
rondleiding op een begraafplaats of
kerkhof, een tentoonstelling, voordracht, performance of een toneelvoorstelling.
Vereniging De Terebinth wil samen
met de Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen bekijken of in 2013
initiatieven op dit gebied ontplooid
kunnen worden. Voor informatie over
de activiteiten in België zie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be.
Routegids
De ASCE heeft een prachtige gids
ontworpen met een route langs memorabele begraafplaatsen in Europa.
Helaas worden Nederland in België in
deze gids niet genoemd.
Te downloaden van:
www.cemeteriesroute.eu/en/wpcontent/
uploads/CemeteriesRouteGuide.pdf
Bestuur
Het Verenigingsnieuws valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur

De Terebinth

Vereniging voor Funeraire Cultuur

MANIFEST
In 2011 vierde De Terebinth haar zilveren jubileum. Na 25 jaar aandacht vragen voor funeraire cultuur maken de leden van de vereniging zich nog steeds ernstig zorgen over de instandhouding en het behoud van ons funerair erfgoed. In een recent onderzoek geeft drie kwart
van de leden aan dat het met de zorg voor waardevolle historische begraafplaatsen en gedenktekens maar matig is gesteld. Bijna een kwart vindt die zorg slecht. Er bestaat ook weinig
kennis van de waarde van de begraafplaatsen. Vele zijn nog niet in kaart gebracht. Daarom is
er weinig zicht op de waarde van begraafplaatsen. Lokale en kerkelijke bestuurders ervaren
begraafplaatsen eerder als een financiële last dan als een funerair monument.
Van oudsher is de zorg voor de overledenen een belangrijk facet van een cultuur. In de huidige tijd, waarin de aandacht vooral is gericht op het leven van alledag, ontkomen wij, leden
van De Terebinth, niet aan de vaststelling dat de zorg voor waardevolle historische begraafplaatsen en gedenktekens op te veel plaatsen in het gedrang komt. Gebrek aan kennis van de
funeraire cultuur bij begraafplaatshouders en -beheerders, het streven naar maximale doelmatigheid bij het grondgebruik op begraafplaatsen, en de afnemende belangstelling voor het
begraven vormen de belangrijkste bedreigingen van het funeraire erfgoed.
Wij van De Terebinth doen hier een dringend beroep op allen die verantwoordelijkheid
dragen voor begraafplaatsen, kerkhoven en locaties voor as bestemming om alles in het
werk te stellen voor het behoud van het nog aanwezige funeraire erfgoed. Daarbij denken
wij vooral aan gedenktekens voor Nederlanders die een bijzondere plaats in de samenleving
(landelijk, regionaal of lokaal) hebben ingenomen, en aan gedenktekens die getuigen van
een bepaalde fase in de funeraire cultuur in ons land. Te vaak nog gaan zulke gedenktekens
nu verloren.
Vereniging De Terebinth wil haar kennis, ervaring en adviescapaciteit graag ter beschikking stellen aan ieder die betrokken is bij beleid of beleidsuitvoering voor locaties waar
dodenbezorging plaats vindt of vond. Daartoe staan twintig goed opgeleide vrijwilligers
als Regionaal Adviseur gereed, met een achterban van erkende deskundigen. In de afgelopen 25 jaar mochten zij met succes begraafplaatshouders ter zijde staan om waardevolle historische gedenktekens te behouden. Maar er gaat nog steeds te veel funerair erfgoed verloren. Daarom dringen wij er bij kerkbesturen, gemeentebesturen en particuliere
begraafplaatshou•ders op aan om bijzondere aandacht te schenken aan die gedenktekens
die een bijzondere funeraire waarde vertegenwoordigen. Zo kan recht worden gedaan aan
de grote verscheidenheid van graftekens in de Nederlandse samenleving.
Vereniging De Terebinth, februari 2012
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Met camera in zijn tuin

Uit het veld

In deze rubriek vertellen regio-adviseurs
over hun werk. Deze keer Paul Stoffels,
penningmeester van Vereniging de Terebinth en hulp regio-adviseur in ZuidoostBrabant.

In Oirschot bij Paul Stoffels thuis. We
wensen elkaar gelukkig Nieuwjaar,
kleinkinderen spelen op de achtergrond
en een fraaie antieke kribbe nog van
zijn ouders staat onder de kerstboom.
Ik val met de deur in huis door hem
direct naar zijn funeraire geschiedenis
te vragen.
‘Mijn grootmoeder overleed in 1957 in
Amsterdam. Ik was toen amper veertien
jaar en hup, ik moest mee. Al eerder had
ik de rouwkoetsen van begrafenisonderneming Spijkers in mijn geboorteplaats
Heerlen voorbij zien trekken. Bedekte
paarden met pluimen en lantarens op de
vier hoeken van de koets. Voorbijgangers stonden met gepaste eerbied stil.
Later in 1959, ik zat toen bij de Jezuïeten op kostschool, droegen acht medescholieren een overleden pater naar zijn
laatste rustplaats. Tegenwoordig is het
anders, maar ik weet nog goed hoe vijftig jaar geleden mijn oom in Breda werd
begraven. De heren vertrokken achter
de kist mee naar de begraafplaats. De
dames bleven achter en gingen niet mee
begraven.’ Paul beaamt dat hij voor bijzondere gebeurtenissen een goed geheugen bezit.
‘Hoe ik bij De Terebinth kwam? Ik
ben erin gerold. Harry Arkesteijn, onze
oud-voorzitter en ik, waren collega’s bij
de Rabobank. Ik stuurde daar o.a. een
aantal megaprojecten aan. Hoe twee
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miljoen kilo financieel archief beveiligd wegwerken of hoe vijf miljoen
oude bankpasjes milieuvriendelijk vernietigen? Ook de excursie van Rindert
en Jeannette hier in Oirschot maakte
indruk. Daarbij speelde mee dat ik ervaring met vrijwilligerswerk had opgebouwd. Niet alleen als secretaris van
de regionale Kruisvereniging maar ook
binnen lokale organisaties.
Heel succesvol was de werkgroep
DoDo (D’r op of D’r onder) in Best.
Ons verzet tegen een vier-treinsporentraject dwars door het dorp hoog boven
de grond was heftig. Van bovengronds
is het nu een ondergronds station met
een tunnel van bijna een kilometer
geworden (nog steeds het enige buiten
de Randstad). Hoe je een vrijwilligersorganisatie runt, is voor mij steeds een
boeiende vraag.’
‘Onze Vereniging als organisatie heeft
een paar kenmerken. Zoals relatief
weinig actieve leden, vooral als het om
een structurele inbreng gaat. En zaken
rond de dood gaan dikwijls met emoties gepaard. We zijn een landelijke
vereniging waardoor de reisafstanden
vaak groot zijn. We e-mailen wel veel,
maar elkaar in de ogen zien is oh zo
belangrijk. Samenwerking met anderen
is noodzakelijk. Onder het motto: waar
kunnen we elkaar versterken, op welke
terreinen is een win-win situatie denk-

baar. Ik denk dan in de eerste plaats aan
de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).’
Op mijn vraag of de Vereniging ook
inhoudelijk zal veranderen, verrast mij
zijn antwoord. ‘Zonder twijfel! Ik registreer een verbreding van de belangstelling. Mensen interesseren zich in meer
dan marmer en graniet alleen. Het post
mortem-gebeuren komt steeds vaker in
beeld. Ik denk daarover na. Hoe pakken we de belangstelling voor bijvoorbeeld gewoonten en rituelen rond de
uitvaart op? Hoe maken we er weer iets
authentieks van? De plechtige uitvaart
van mijn grootouders komt dan weer in
herinnering. We gaan binnen de uitvaart
goede tijden tegemoet.’
Jannes H. Mulder

Inleverdata van kopij
Terebinth verschijnt vier keer per jaar. De
inleverdatum van kopij in 2012 zijn: 15 april,
15 juli en 15 oktober.
Verschijning: rond 1 juni, 1 september en
1 december. Opmaak, druk en verzending:
www.guysengodoy.nl

ningmeester), 0499 - 391 044, penningmeester@terebinth.nl; vacature secretaris.

Lidmaatschap en abonnement
Het lidmaatschap kost in 2012 voor personen
€ 22,50, elke huisgenoot € 9,50 en organisaties € 75 per jaar. Bibliotheken/media kunnen
zich op het tijdschrift abonneren voor € 22,50.
Overmaken op rekeningnummer 33 55 36
(ING) van Vereniging de Terebinth te Oirschot.
Losse nummers kosten € 4 per exemplaar
(inclusief verzendkosten).

Doelstelling
De Terebinth is een onafhankelijke landelijke
vereniging die zich inzet voor de funeraire
cultuur in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle kerkhoven, begraafplaatsen en gedenktekens staat daarbij
voorop. Verder streeft zij naar een brede
toegankelijke funeraire structuur, waarin
burgers gemakkelijk hun weg weten te
vinden en waar informatie in alle openheid
voor iedereen voorhanden is. De vereniging
bepleit een goede en respectvolle zorg voor
onze doden en hun nabestaanden.

Dagelijks bestuur
Peter Henssen (voorzitter), 033 - 453 1725,
voorzitter@terebinth.nl; Paul Stoffels (pen-

Bureau Vereniging de Terebinth
Ella Eefting, Nicolaas Beetslaan 50, 9405
BG Assen, 0592 - 356 339, bureau@terebinth.nl. Vanaf 1 maart 2012.

